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COZYTOUCH

Centrala sterująca pracą systemu Cozytouch.

Drogą radiową umożliwia zdalne zarządzanie pracą urządzeń  
z nią współpracujących.

Aplikacja mobilna Cozytouch umożliwia zdalną,  
bardzo rozbudowaną kontrolę parametrów pracy danego 
urządzenia oraz bieżących kosztów związanych z jego eksploatacją.

Dzięki aplikacji możemy sterować pracą naszych urządzeń 
gdziekolwiek jesteśmy – i to w dowolnym czasie.

Możemy na bieżąco śledzić zużycie energii oraz kwotę 
zaoszczędzoną na ogrzewaniu.
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Termostaty cyfrowe z racji stosowania coraz to 
bardziej zaawansowanych procesorów posiadają wiele 
użytecznych funkcji i zakresów pracy: 

KOMFORT – temperatura pomieszczeń oczekiwana 
podczas przebywania w nich osób w celu zapewnienia 
maksymalnie komfortowej atmosfery. 

EKO – temperatura pomieszczeń obniżona do poziomu 
ekonomicznego, np. podczas nieobecności domowników 
lub w nocy podczas snu.

ANTYZAMARZANIE – temperatura pomieszczeń 
utrzymana na stałym poziomie ±7°C, np. podczas 
przedłużonej nieobecności domowników,  
zimowych wakacji.

PROGRAM – bezpośrednia współpraca urządzenia 
z programatorem zarządzającym lub możliwość wyboru 
jednego z kilku fabrycznie przygotowanych programów 
funkcyjnych.

STOP – zatrzymanie pracy oraz wyłączenie urządzenia.

WSKAŹNIK ZUŻYCIA ENERGII – informujący w sposób 
bardzo obrazowy, ile energii zużywa nasze urządzenie  
w danym momencie.

KALIBRACJA TEMPERATURY – umożliwia korektę 
zakresu temperatury termostatu ze stanem faktycznym.

EQUALIBRE – automatyczne przejście z zakresu 
temperatury Komfort do temperatury Eko, bez 
konieczności ingerencji w ustawienia zaprogramowane.

PROGRAMY FABRYCZNE – wprowadzone fabrycznie  
do pamięci mikroprocesora 3 programy fabryczne,  
z których użytkownik może korzystać.

WIETRZENIE – automatyczny system wykrywania 
otwartych okien.

24 h auto – system automatycznie załączający daną 
funkcję urządzenia w cyklu 24-godzinnym.
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Charakterystyka techniczna

w skład zestawu wchodzi centralka, zasilacz sieciowy, przewód Ethernet, instrukcja

temperatura pracy +5°C to 35°C

maksymalna wysokość pracy <2000 m

kategoria zanieczyszczenia Klasa 2

wymiary (wys./szer./gł.) 28 x 110 x 71 mm

pobór mocy DC 5 V 120 mA Radio

zasilanie zasilacz AC 5V DC 0,5 A, ~230 V, 50 Hz

częstotliwość 868,25 MHz, 868,95 MHz, 869,85 MHz

cena netto (zł) 557

cena brutto (zł) 685

referencja 001 231
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